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 PO 2 - Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a 

vývoj 

 IP 1 – Zlepšování kvality a účinnosti a přístupu k terciárnímu a 

rovnocennému vzdělávání, zejména v případě 

znevýhodněných skupin, aby se zvýšila účast a úrovně 

dosaženého vzdělání  

 SC 5 – Zlepšení podmínek pro výuku spojenou s výzkumem a 

pro rozvoj lidských zdrojů v oblasti výzkumu a vývoje  

 Cíl projektu: umožnit v jednotlivých krajích ČR rozvoj 

inovačního prostředí s využitím RIS3 strategie (národní, resp. 

krajských) a umožnit kvalitní řízení procesu entrepreneurial 

discovery (proces „podnikatelského objevování“ nových 

příležitostí v kraji) 
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 Vyhlášení výzvy: červenec 2015 

 Příjem žádostí: srpen 2015 – červen 2016 

 Výzva průběžná jednokolová   

 Oprávněný žadatel: vyšší územně samosprávný 

celek a 1 partner 

 Doba trvání 1. projektu: 34 – 54 měsíců 

 Uznatelnost nákladů od 1. 7. 2015 

 Objem finančních prostředků na projekt 5 - 80 mil. Kč  

 Spolufinancování žadatele 15 %   
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 Oprávněný partner  - subjekt zabývající se podporou 

výzkumu, vývoje a inovací, v němž má kraj či kraj 

společně s jinými územními samosprávnými celky a/nebo 

veřejnými výzkumnými organizacemi 100% hlasovacích 

práv a zároveň tento subjekt vykonává činnosti veřejně 

prospěšného charakteru pro subjekty v daném kraji  
 partnerovi je mu umožněno, aby realizoval větší část projektu 

 Pokračování stávajícího týmu S3 manažera, výkonné 

jednotky, tedy ARR 

 Udržitelnost – 3 roky pro regiony. Ve výzvě budou 

definovány podmínky udržitelnosti (jako další projekt, 

klíčové aktivity, aktualizace RIS3 ...)  



Aktivity  
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Povinné: 
 Řízení projektu 

 S3 tým – výkonná jednotka / základní tým 

 Mapování inovačního systému 

 Vzdělávání aktérů inovačního systému v kraji 

  

Volitelné: 
 Asistence (koncepční dohled při přípravě projektů) 

 Twinning  

 Propagace 

 Pilotní ověřování (pilotní nástroje) 

 



Základní tým 
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Výkonná jednotka bude zajišťovat: 

• komplexní podporu rozvoje inovačního prostředí 

v kraji s využitím RIS3 strategie,  

• komunikaci v rámci kraje,  

• aktualizaci a projednání RIS3 strategie a Akčního 

plánu RIS3 strategie,  

• konání krajských inovačních platforem,  

• přípravu strategických intervencí a  

• další relevantní aktivity v kraji 



Mapování inovačního systému 
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 cílem aktivity je: 

zmapovat a sledovat změny a vývoj inovačního 

prostředí v kraji, přizpůsobovat navrhované intervence 

a navrhovat nové intervence; 

zpřesnit navrhované domény specializace kraje; 

vyhodnocovat efekty realizovaných intervencí a 

zlepšovat kvalitu a účinnost intervencí nových a dále 

mapovat potřeby organizací v kraji a identifikovat 

potenciální projekty.  
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 Terénní šetření 

 Další rozvoj inovačního systému a partnerství, 

identifikace dalších aktérů 

 Identifikace a vyhledávání partnerů, společných 

projektů 

 Evaluace krajské RIS 3 

 



Vzdělávání  
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 Posilování: 

kompetencí členů S3 týmu, odborníků z partnerských 

organizací inovačního systému, krajských úředníků 

kompetencí členů výkonné jednotky a Krajského RIS3 

koordinátora 

kompetencí odborníků z partnerských organizací, kteří 

jsou zapojeni do rozvoje inovačního prostředí v kraji a 

do realizace strategických intervencí naplňujících RIS3 

strategii v kraji 

pracovníků veřejné správy v kraji, kteří se podílejí na 

schvalování a implementaci krajské RIS3 strategie 



Propagace  
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 Marketingová strategie a marketingový plán 

inovačního systému regionu 

 Komunikační plán 

 Komunikace pozitivních sdělení 

 Platforma pro marketing  
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 koncepční dohled při přípravě projektových 

záměrů strategických intervencí v kraji tak, aby 

byly v souladu se strategií RIS3 a projektové 

žádosti mohly být podány do relevantní výzvy 

vhodného programu na národní či evropské 

úrovni, případně byly připraveny k realizaci ze 

zdrojů identifikovaných jinde 

 Záměr udělování na strategické projekty (3-5) 

 

 Dosud nejasný způsob výběru a zadávání dalším 

subjektům 



Twinning  
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 Přenos zahraničních zkušeností do regionu 

 

 Zahraniční pobyty, cesty kraje, S3 týmu a aktérů 

inovačního systému 

 

 Návrh nových intervencí úspěšných v zahraničí 
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Cílem: 

ověřit, zdali intervence/podpůrný nástroj a nastavení 

podmínek a pravidel bude funkční,  

ověřit role jednotlivých subjektů zapojených do 

realizace intervence/podpůrného nástroje  

pilotně ověřit zájem cílové skupiny o 

intervenci/podpůrný nástroj. 

 

Do této aktivity mohou vstupovat výsledky aktivit 

Mapování, Twinning či Základní tým.  

 

 



Zapojení RpI do projektu  
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 Vzdělávání 

 Zahraniční pracovní cesty za novými zkušenostmi 

 

 Projednání jednotlivých aktivit – např. marketingové 

strategie/marketingového plánu, strategických 

intervencí, plánovaných cest/stáží v rámci twinningu, 

evaluačních zpráv, projektových záměrů v rámci 

asistence, apod. 

 

 V pozici zastupujících organizací inovačního 

ekosystému 
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www.rismsk.cz 

http://www.rismsk.cz/
http://www.rismsk.cz/

